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Indienen
Ouderverklaring  
Caribisch Nederland
Belangrijke informatie 
•  Met deze verklaring geeft u aan dat u het initiatief wilt steunen.
•  Uw verklaring is alleen bedoeld om te bepalen hoeveel belangstelling 

er is voor het initiatief.
•  Uw verklaring is geen inschrijvingsbewijs voor uw kind
•  U mag de verklaring alleen afgeven als u de ouder of wettelijk 

vertegen woordiger bent van het kind.

U kunt de ontwikkeling rond dit initiatief verder volgen via duo.nl. 
Houd ook contact met de initiatiefnemer.

Inleveren
Lever dit formulier in bij OCW in Caribisch Nederland. De adressen van 
de kantoren op de eilanden vindt u onderaan dit formulier. 
Neem uw eigen identiteitsbewijs en het ID- nummer van uw kind mee.

1          

1.1 Naam school

1.2 Eiland van vestiging

1.3  Onderwijssoort en eventueel 
profiel i.g.v. voortgezet  
onderwijs 

2   

2.1 Achternaam

2.2 Volledige voorna(a)m(en)

2.3 Geboortedatum

2.4 Geslacht

2.5  ID-nummer

School waarvoor deze ouderverklaring wordt afgegeven

|

| 

| 

Gegevens van het kind waarvoor deze ouderverklaring wordt afgegeven 

|

| 
Dag  Maand  Jaar

n      Jongen  

n      Meisje 

n      Onbekend 



      3         

3.1 Achternaam

 
3.2 Volledige voorna(a)m(en)

 
 3.3  Nummer paspoort of  

identiteitskaart

      4
 
 
 
  Ik verklaar dat ik van plan ben 

om bovengenoemd kind op 
bovengenoemde school in te 
schrijven. De gegevens die ik 
heb ingevuld, mogen gebruikt 
worden om de belangstelling 
voor deze school te bepalen.

Gegevens van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger van het kind waarvoor 
deze ouderverklaring wordt afgegeven

|
                

|                           

 
                                   

 
Ondertekening

Dag   Maand  Jaar       Plaats

  |   
Handtekening

|

 
 
 
 
 

DUO en uw gegevens
DUO gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de belangstellingsmeting en houdt zich daarbij aan de AVG richtlijnen.

Contactgegevens RCN kantoren in Caribisch Nederland

Vestiging Bonaire
Bezoekadres
Kaya L.D. Gerharts 12 (Belastingkantoor, verdieping 2)
Kralendijk
E-mail: ocw@rijksdienstCN.com
Tel.: +599 715 8319

Vestiging Sint Eustatius
Bezoekadres
Cottage Road 6
Oranjestad
E-mail: ocw@rijksdienstCN.com
Tel.: +599 318 3370 / 3371 / 3372

Vestiging Saba
Bezoekadres
Matthew Levenstone road
The Bottom
E-mail: voltaire.simmons@rijksdienstcn.com
Tel.: +599 416 3934
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